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 A PARTIR DAS 22H00

SÁBADO

Noite de  
Karaoke!
“If it’s fall, fall in love”.  O outono chegou. E 
antes que te deixes levar pela melancolia, de-
safiamos-te a vir cantar uma canção em mais 
um Karaoke, ao modo da estação. A nossa 
sugestão? Que tenha “falling in love” na letra, 
para que as folhas não sejam as únicas a cair. 
Quem sabe onde te levará tal cantiga?

DAS 20H30 ÀS 21H30

 SEGUNDA-FEIRA 

Grupo de  
Partilha do GRIT 
Uma das coisas mais importantes que tens de 
saber sobre o GRIT é que há espaço para ti. 
Todas as dúvidas, descobertas, inquietações e 
pensamentos que possas ter e sentir têm es-
paço aqui. Não há caminhos certos ou errados 
quando falamos de género. Aparece e este es-
paço também será teu. [Grupo de partilha para 
pessoas trans, moderado por Dani Bento]

DAS 13H15 ÀS 14H15

QUARTA-FEIRA

Yoga ao  
almoço! 
Com a professora 
Margarida Alonso
Se nunca experimentaste, não podes imagi-
nar o bom que é parar o dia a meio, o ritmo, a 
mente por 1h, e sair leve e revigorad@. Traz 
roupa confortável e 1 tapete de yoga e não 
percas a oportunidade enquanto ainda há 
vagas. Inscreve-te, enviando um email para: 
desporto@ilga-portugal.pt
Preçário: Ao mês:  12,00€ (3,00€ a aula) por 
pessoa. Pagamento a efetuar entre dia 1 e dia 
5 de cada mês | Por aula: 3,50€ por pessoa. Pa-
gamento no próprio dia com a profª Margarida.

DAS 19H00 ÀS 21H00

Workshop de 
Fotografia de Rua
Coordenado por Joana Bom 

DAS 19H30 ÀS 20H30 

QUINTA-FEIRA

Outdance 
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos
Quem experimenta este ritmo africano cor-
re bem o risco de ficar ligad@ para sempre. 
Aparece e dança com quem te aprouver que 
a nossa kizomba é livre e inclusiva! 

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!
 A PARTIR DAS 21H30

SEXTA-FEIRA

Workshop de 
máscaras de 
Halloween
A Flavia Barbera consegue fazer magia com 
as suas artes plásticas, mas desta vez vai 
fazer bruxedo. Vem aprender a fazer más-
caras de Halloween e prepara-te para a 
noite mais assustadora de sempre. Torna-
-te horripilante.

HOJE! LESBIAN HOUR, A HAPPY HOUR 
DO CENTRO LGBT, DAS 21H00 ÀS 23H00!

21H30

SÁBADO

ILGA PETS! 
Vamos fazer amigues 
entre os animais 
Que os animais são LGBT friendly já tod@s 
sabíamos. Não há melhor amig@ que um/a 
quatro patas. A pensar em tod@s @s noss@s 
associad@s e amig@s que têm animais do-
mésticos, lembrámo-nos de criar o ILGA Pets. 
Para ver se esta experiência tem patas para 
andar, o Centro vai abrir as portas a todos 
os bichos e bichas que quiserem juntar-se 
ao grupo ou pelo menos ver do que se trata.  
A Ana Vicente e o seu Ziggy vão tentar expli-
car a ideia. Há biscoitos para tod@s @s que 
derem a pata.

 DAS 13H15 ÀS 14H15

QUARTA-FEIRA 

Yoga ao  
almoço! 
Com a professora Margarida 
Alonso
Para experimentar, basta enviar um email 
para: desporto@ilga-portugal.pt e apare-
cer.

DAS 19H00 ÀS 21H00

Workshop de 
Fotografia de Rua 
Coordenado por Joana Bom 

DAS 19H30 ÀS 20H30

QUINTA-FEIRA   

Outdance 
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!

+351 218 873 918
+351 969 367 005
facebook.com/CentroLGBT
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  A PARTIR DAS 21H30

SEXTA-FEIRA

 ILGA-te à 
conversa 
no “Ciclo de Tertúlias 
sobre Visibilidade LGBT” 
Tertúlia moderada por 
João Carlos Collado
A propósito do “Coming Out Day” a 11 de 
outubro, o João Carlos propõe-se trazer ao 
Centro um conjunto de conversas em que 
vamos pensar um pouco sobre esta ques-
tão essencial para a afirmação LGBT na so-
ciedade. A visibilidade é permanentemente 
discutida mesmo dentro da comunidade 
LGBT. Hoje no Centro, é tempo de mostrar o 
jogo e ver o que andas tu também a pensar.  
Participa!

HOJE! BI HOUR, A HAPPY HOUR 
DO CENTRO LGBT, DAS 21H00 ÀS 23H00!

ÀS 22H00 

Ponto de encontro 
no Centro LGBT
Brigada do 
Preservativo – 
Bairro Alto 
Uma vez por mês, fazemos esta ação de pre-
venção através da distribuição de preservati-
vos no Bairro Alto. A tua participação é fun-
damental! Envia um email para: prevencao@
ilga-portugal.pt e junta-te a nós.

DAS 15H30 ÀS 18H30

SÁBADO 

Workshop de 
Aguarelas 
Coordenado por 
Flavia Barbera
Em dois encontros (dias 15 e 22 ) vamos 
descobrir o mundo da transparência! As 
aguarelas são o meio para lá chegar. Cada 
sessão terá exercícios específicos para ganhar 
habilidade técnica mas também desenvolver 
a criatividade pessoal. Sejam tod@s bem 
vind@s!
Para te inscreveres, envia um email 
com o assunto “Aguarelas” para:  
centro@ilga-portugal.pt 
Frequência obrigatória nos 2 dias.  
Preçário: por sessão - 3,50€ por pessoa.

ÀS 21H30

Apresentação 
do livro “Amor” 
de Luís Osório
“Amor” é o quinto livro do jornalista e escritor 
Luís Osório. Nas suas palavras, “É um livro de 
pensamentos. Uma espécie de viagem pelas 
palavras que continuam a definir ideias abso-
lutas, as perguntas de sempre – amor, perda, 
felicidade, poder, deus, o bem e o mal.”
Vamos ouvir o Luís a falar do seu Amor, orga-
niza as tuas ideias amorosas e vem também!

DAS 19H00 ÀS 22H00

DOMINGO

CoLeGaS 
Ensaio aberto in purple
No “Spirit Day - Dia Contra o Bullying”, o coro 
CoLeGaS associa-se às inúmeras iniciativas 
internacionais que convidam a usar uma peça 
de roupa de cor roxa, como símbolo de luta 
e protesto contra a prática do bulliyng. Vem 
assistir a um ensaio aberto do CoLeGaS neste 
dia e junta o teu roxo ao nosso.

DAS 19H30 ÀS 21H00

 TERÇA-FEIRA 

ILGA-te à  
Leitura! 
Sessão dinamizada 
por Ana Vicente
Nestes 90 minutos em que nos juntamos 
para falar de livros, ouvimos histórias novas, 
descobrimos autores/as inesperad@s e ga-
nhamos novas visões. As nossas leituras são 
paralelas e livres, ninguém te obriga a leres 
aquele novo livro do Saraiva.

DAS 13H15 ÀS 14H15

QUARTA-FEIRA 

Yoga ao  
almoço! 
Com a professora Margarida Alonso
Para experimentar, basta enviar um email 
para: desporto@ilga-portugal.pt e aparecer.

ÀS 21H30

Filme surpresa!
Deixa-te levar pelo momento e surpreende-
-te com o filme que temos para ti. Uma coisa 
é certa: não será heteronormativo! E já sabes, 
há pipocas para tod@s!

DAS 19H30 ÀS 20H30

QUINTA-FEIRA  

Outdance 
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos

+351 218 873 918
+351 969 367 005
facebook.com/CentroLGBT

Rua dos Fanqueiros, 40
1100-231 LISBOA OUTUBRO
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A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!
 A PARTIR DAS 21H30

SEXTA-FEIRA

Noite de Quiz
Achas que tens todas as respostas? És uma 
daquelas pessoas que ganha sempre no 
“Trivial Pursuit” e vê reposições do “Quem 
quer ser milionário”? Ou não te interessa a 
competição e gostas mesmo é de participar? 
Seja como for, é uma noite perfeita para ti. 
A Patrícia Alves vai estar no Centro a lançar 
as perguntas certas. Fixa esta data, um dia 
ainda vai sair a pergunta “Em que dia houve 
o primeiro quiz do Centro LGBT?”

HOJE! TRANS HOUR, A HAPPY HOUR 
DO CENTRO LGBT, DAS 21H00 ÀS 23H00!

DAS 15H30 ÀS 18H30

SÁBADO

Workshop de 
Aguarelas 
Coordenado por 
Flavia Barbera
(Nos dias 15 e 22). Para te inscreveres, envia 
um email com o assunto “Aguarelas” para: 
centro@ilga-portugal.pt. Preçário: por sessão 
- 3,50€ por pessoa.

A PARTIR DAS 21H30

Transinforma-te: 
à conversa com Dani Bento
com fotos de António 
Almeida em destaque
Neste dia queremos assinalar o Dia Inter-
nacional da Despatologização Trans com a 
inauguração de uma exposição de fotografia 
da autoria de António Almeida que permite 
“refletir, deitar ao chão preconceitos e más-
caras, romper o cerco de silêncio em que vi-
vem boa parte daquel@s a quem a expressão 
livre da sua identidade é negada”.
Teremos também uma conversa moderada 
pela Dani Bento, sobre o percurso do termo 
Trans ao longo do tempo e da forma como este 
é usado numa luta ativa por melhores condi-
ções para esta comunidade. O que significa este 
dia? Porquê a sua importância? Aparece.

DAS 20H30 ÀS 21H30

SEGUNDA-FEIRA 

Grupo de  
Partilha do GRIT 
Tens dificuldades em relação à tua identidade 
de género? Tens dúvidas sobre como te iden-
tificas? Participa no nosso grupo de partilha 
para pessoas trans. [Grupo moderado por 
Dani Bento]

AO LONGO DE TODO O DIA

Dia Municipal 
para a Igualdade
A ILGA Portugal estará a contribuir para es-
palhar o arco-íris pela cidade de Lisboa neste 
“Dia Municipal para a Igualdade”. A Câmara 
Municipal divulgará o programa integral das 
iniciativas que tiveram o contributo da Asso-
ciação. Fica atent@ e participa!

DAS 13H15 ÀS 14H15

QUARTA-FEIRA 

Yoga ao almoço! 
Com a professora Margarida Alonso
Para experimentar, basta enviar um email 
para: desporto@ilga-portugal.pt e aparecer.

ÀS 21H30

Documentário 
“Intersexion”
de Grant Lahood
Quando um bebé nasce, a primeira pergun-
ta que ouvimos é “menino ou menina”? E 
se esta pergunta não obtém uma resposta 
única? No “Dia da Visibilidade Intersexo”, te-
remos oportunidade de rever este documen-
tário que mostra alguns testemunhos de pes-
soas intersexo e faz-nos refletir sobre como 
será enfrentar este desafio. Não percas.

DAS 19H30 ÀS 20H30 

 QUINTA-FEIRA 

Outdance 
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos

ÀS 21H30

Apresentação do 
livro “Quando tu 
nos mentes”
de Miguel Agramonte 
Sexo sem amor, amor sem sexo? Será o 
«sexo sem amor» mais fácil entre homens 
ou isto são apenas estereótipos? 
O escritor  Miguel Agramonte  abordou algu-
mas destas provocações no seu livro ‘Quando 
tu nos mentes’ e vai estar esta noite no Centro, 
juntamente com o editor Diogo Madeira e o 
advogado Max Spencer-Dohner (autor do pre-
fácio) para apresentar a sua obra e falar sobre 
as relações amorosas e sexuais entre homens. 

A PARTIR DAS 21H30

SEXTA-FEIRA 

ILGA-te à 
Conversa 
sobre “PrEP e Comportamento 
Sexual desprotegido: implicações 
para os homens que têm sexo 
com homens (HSH)” - Tertúlia 
moderada por Henrique Pereira 
Muitos homens ainda não têm informação 
suficiente acerca do que é o PrEP e como o 
seu comportamento sexual pode ser afetado. 
Nesta tertúlia, procuraremos dar resposta a 
essas questões e discutir as implicações para 
o comportamento sexual desprotegido. Não 
faltes! Partilha as tuas dúvidas! 

HOJE! GAY HOUR, A HAPPY HOUR 
DO CENTRO LGBT, DAS 21H00 ÀS 23H00!

+351 218 873 918
+351 969 367 005
facebook.com/CentroLGBT

Rua dos Fanqueiros, 40
1100-231 LISBOA OUTUBRO
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ÀS 22H00 

Ponto de encontro 
no Centro LGBT

Brigada do 
Preservativo – 
Príncipe Real 
Hoje é a vez da Brigada do Preservativo 
percorrer o Príncipe Real. A tua participa-
ção é fundamental! Envia um email para:  
prevencao@ilga-portugal.pt e junta-te a nós.

A PARTIR DAS 21H30

 SÁBADO 

Festa de 
Halloween 
Já escolheste a tua máscara? O terror está 
instalado mas o maior susto vai ser se não 
apareceres. Entre vampir@s, zombies, fan-
tasmas, monstr@s e brux@s, no meio das 
brumas querem ver que ainda surge o abo-
minável das neves? Perante tal aparição, só 
nos resta dançar para afastar o medo. Vem 
daí, seu/sua monstrinh@! Entrada livre.

DAS 10H00 ÀS 18H00

SÁBADO E DOMINGO 

Formação Geral 
de Voluntári@s
Neste fim de semana vamos estar a aco-
lher e a formar nov@s voluntári@s da ILGA 
Portugal. Se queres conhecer o trabalho 
da Associação por quem o faz e se desejas 
ajudar-nos a fazer mais e melhor, inscre-
ve-te enviando um email com o assunto 
“Inscrição formação de voluntári@s” para  
voluntariado@ilga-portugal.pt Estaremos à 
tua espera! Obrigatória participação nos 2 
dias. Número limitado de participantes.

ILGA-TE NO MESMO DIA  
À MESMA HORA!

SEMPRE ÀS QUARTAS-FEIRAS  
das 13h15 às 14h15 

NO CENTRO LGBT 

YOGA AO ALMOÇO
Promovidas no âmbito do MOVE, o grupo 
de desporto da ILGA Portugal.
Inscreve-te enviando um email para: des-
porto@ilga-portugal.pt
Preçário: 
Ao mês:  12,00€ (3,00€ a aula) por pes-
soa. Pagamento a efetuar entre dia 1 e dia 
5 de cada mês 
Por aula: 3,50€ por pessoa. Pagamento 
no próprio dia com a profª Margarida

SEMPRE ÀS QUINTAS-FEIRAS 
das 19h30 às 20h30 

NO CENTRO LGBT  
  

OUTDANCE 
AULAS DE KIZOMBA PARA TOD@S!
Promovidas no âmbito do MOVE, o grupo 
de desporto da ILGA Portugal.
Preçário:
Ao mês:  12,00€ (3,00€ a aula) por pes-
soa. Pagamento a efetuar entre dia 1 e dia 
5 de cada mês.
Por aula: 3,50€ por pessoa. Pagamento 
no próprio dia com o prof. Paulo Santos.

SEMPRE ÀS QUINTAS-FEIRAS  
E AOS SÁBADOS 

RUNS N’ ROSES
Gostas de correr e queres companhia? 
Vem juntar-te ao grupo de corrida do 
Move às 5ª feiras, às 19h00, na estação 
fluvial do Cais do Sodré e aos sábados, às 
11h00, no estádio Universitário. 
O Hélio é o anfitrião e estará à tua espera. 
Traz ténis, roupa confortável e água. 

SEMPRE AOS SÁBADOS 
 às 16h00 

NA PISCINA DO CASAL VISTOSO
        

VEM SER UM/A GOLFINH@!
O grupo golfinh@s junta quem queira 
aparecer para fazer natação livre, sem 
instrutor/a. 
Encontro às 16h00 na estação de metro 
do Areeiro ou diretamente na piscina. 
Traz:  cartão de cidadã/o + fato de banho 
+ touca + chinelos + óculos de natação 
(facultativo) + toalha + produtos de hi-
giene + 2,30€ - senha/hora.  

SEMPRE AOS DOMINGOS 
das 11h00 às 12h00 

TENNISBALLS 

MOVE a bombar com aulas de ténis da-
das pela própria coordenadora do grupo, 
a prof. Ana Chaparreiro! Todos os do-
mingos, das 11h às 12h, no Inatel 1º de 
Maio. 
Preçário:
Ao mês:  12,00€ (3,00€ a aula) por pes-
soa. Pagamento a efetuar entre dia 1 e dia 
5 de cada mês.
Por aula: 3,50€ por pessoa. Pagamento no 
próprio dia com o profª Ana Chaparreiro.
Envia um email para desporto@ilga-
portugal.pt se queres bater umas bolas.

SEMPRE AOS DOMINGOS 
 às 16h30 

NO CAMPO POLIDESPORTIVO  
VALE FUNDÃO, EM MARVILA

FUT4ALL 
O futebol é um jogo de equipa. Nesta terás 
sempre lugar. Se gostas de te ultrapassar, 
de fazer parte de um projeto e de jogar à 
bola, então o futsal é para ti. 
Todos os domingos às 16h30 a Sandra 
estará à tua espera no campo Polidespor-
tivo Vale Fundão em Marvila, Rua Manuel 
Teixeira Gomes, 1900 Lisboa
Aparece e joga connosco. Para mais infor-
mações, envia um email para: desporto@
ilga-portugal.pt

SEMPRE AOS DOMINGOS
das 15h00 às 19h00 

NO CENTRO LGBT  

ATELIER DE TEATRO 
O atelier de Teatro é animado pela Lara 
Antunes, explorando técnicas de Teatro do 
Oprimido e do Sociodrama. Este grupo tem 
como objetivo construir uma peça sobre 
as diferentes orientações sexuais, a partir 
de reflexões e experiências de quem nele 
participe. 

SEMPRE AOS DOMINGOS 
das 19h00 às 22h00

NO CENTRO LGBT  

COLEGAS, 
O CORO MAIS COOL DA EUROPA 
E QUIÇÁ DO MUNDO
O CoLeGaS - Coro Lésbico, Gay e Sim-
patizante, ensaia todos os domingos no 
Centro. Tem a porta aberta a quem queira 
espreitar, aparece! 

+351 218 873 918
+351 969 367 005
facebook.com/CentroLGBT

Rua dos Fanqueiros, 40
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